SpotOnMedics Personeel
Online personeel & salarisadministratie
De personeelsadministratie op orde in één digitale omgeving? Dat kan.
SpotOnMedics richt zich alleen op fysiotherapeuten en paramedisch specialisten.
December 2016

In dit document vind u een introductie van de SpotOnMedics Personeel dienst.
Wij heten u van harte welkom in ons bedrijf.
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Wat betekent het All-In-One Platform voor u?
Gemak
Met SpotOnmedics Personeel voert u digitaal uw personeelsadministratie. Ook uw
medewerkers hebben met de App toegang tot hun eigen online portaal. U kunt altijd en
overal bij uw personeelsgegevens en wijzigingen worden direct doorgevoerd.
Inzicht
Met als basis FysioOne bent u altijd up-to-date en heeft u inzicht in de financiën van uw
praktijk. Ook de verlofdagen, contracten en jaaropgaven staan klaar in het portaal. Zo
heeft u overzicht en inzicht in één online omgeving.
Toekomst
Met dit All-In-One serviceplatform bent u voorbereidt op de toekomst. Door de koppeling
van verschillende systemen krijgt u een actueel dashboard waarmee onze adviseurs u
graag helpen met de juiste keuzes.
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Personeelsadministratie
Praktijken met personeel zijn verplicht een loonadministratie en personeelsdossier bij
te houden. Maar hoe werkt de salarisadministratie, wat heeft u nodig en waar moet u
op letten bij het samenstellen van een personeelsdossier?
Standaard loonstrook
U registreert uw medewerkers in het online portaal. Met de persoonlijke inlog op de
mobiele App kan eenieder bij zijn eigen gegevens en zijn loonstrook, verlof en verzuim
registreren en raadplegen. Ook de arbeidsdocumenten zijn hier vindbaar.
Vertoning
Naast de reguliere salarisruns verzorgen wij de verloning van omzetmedewerkers. Dit
richt u samen met uw adviseur éénmalig in en dit wordt maandelijks verwerkt. Het
vakantiegeld en overige toeslagen worden ook vastgelegd.
Verlofregistratie van uw therapeuten
De verlofregistratie wordt direct in het systeem aangevraagd. De leidinggevende keurt dit
goed/af en dit wordt vervolgens verwerkt op de digitale verlofkaart. U kunt altijd en
overal het actuele verlofsaldo raadplegen.
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Verzuimregistratie
De ziektedagen staan direct in het overzicht. U kunt gebruik maken van ons
serviceplatform, dat geeft u tijd en ruimte om de praktijk te managen en wij verzorgen
de administratieve afhandeling en registratie. Ook bieden wij checklisten en
verzuimprotocollen.
Verzuimadministratie (optioneel)
U wilt graag up-to-date zijn met uw verzuimadministratie en fouten voorkomen. Met
onze verzuimservice bent u af van de administratieve rompslomp. Naast het registreren
monitoren wij dit voor u zodat u hierop beleid kunt maken.
Arbodienst (optioneel)
De Arbodienst helpt u met het begeleiden van het herstelproces bij zieke medewerkers. U
moet zelf met de medewerker in gesprek maar wij nemen u de administratieve
rompslomp uit handen zodat u uw praktijk kunt blijven managen. Uiteraard in overleg
met u.
Personeelsdossier
In het personeelsdossier vindt u alle documenten van de medewerker, dit betreft het IDbewijs, de arbeidsovereenkomst, modelovereenkomst, verlofaanvragen en ziekteverzuim.
Ook de beoordelings- en functioneringsgesprekken kunt u hier opslaan.
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Mobiele applicatie voor uw therapeuten
SpotOnMedics Personeel heeft een mobiele versie van de medewerkerslogin/Employee
Self Service (ESS). Met deze app hebben uw therapeuten altijd en overal inzicht in uw
persoonlijke gegevens en controle over de uitvoering van uw eigen HR processen.
Check loonstroken, verlof en verlof van uw collega's, tijdregistratie, verjaardagen en
bedrijfsnieuws direct op uw mobiel of tablet.

Persoonsgegevens
Met de mobiele app hebben uw therapeuten snel en overal toegang tot zijn/haar
persoonlijke gegevens. Tijdens het activeren van de app kiest uw therapeut voor een 4cijferige pincode, zodat hij/zij veilig kunnen inloggen.
Mutatieformulieren
Uw therapeuten hebben altijd een overzicht van de ingediende declaraties en de status bij
de hand. Ook kunnen zij via de app nieuwe declaraties indienen door een foto van zijn/
haar nota te uploaden.
Loonstroken
Uw therapeuten kunnen zijn/haar loonstroken per periode bekijken en downloaden in
PDF. Zij vinden in de loonstrook onder andere het uurloon, brutosalaris en aantal
gewerkte dagen.
Verlof
Een therapeut dient een nieuwe verlofaanvraag in of bekijkt de status van lopende
verlofaanvragen. Daarnaast hebben uw therapeuten inzicht in het totale- en huidige saldo
per verlofgroep is en het verlof van andere collega's.
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Wij hopen u in het nieuwe jaar te mogen ontvangen
Namens ons gehele team wil ik u bedanken voor het lezen van deze informatiebulletin.
Wij hopen dat wij u en uw therapeuten in het nieuwe jaar van dienst mogen zijn met onze
dienst SpotOnMedics Personeel.
Indien u overweegt over te stappen dan kunt u via onderstaande link contact met ons
opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk hier uw offerte aanvraag te maken en aan te geven
dat u klant bent bij Fys’Optima. http://spotonmedics.nl/contact/
Wilt u liever een e-mail sturen dan kunt u dit doen naar info@SpotOnMedics.nl met het
verzoek om contact met u op te nemen. Wij kijken uit naar uw reactie.
Heeft u vragen en wilt u iemand persoonlijk spreken?
Indien u vragen heeft over onze personeel- & salaris dienst dan vernemen wij die graag. U
kunt dan contact opnemen met onze Klant Succes Manager Niels Rientjes. Niels zal u
direct te woord kunnen staan. Inhoudelijke vragen zullen met onze personeel- &
salarisspecialisten overlegd worden.
Contactgegevens:
Klant Succes Manager
Niels Rientjes
T: 088 6600 800
E: n.rientjes@SpotOnMedics.nl
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